
Sprawozdanie 
 

z działalności Wójta Gminy Dobromierz w okresie międzysesyjnym 
tj. od 4 do 25 czerwca 2013 r.  

 Wysoka Rado! 
 Szanowni Państwo! 
 Niniejszym przedkładam sprawozdanie z mojej pracy, podległego mi urzędu  
i gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń w sprawie: 

1) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 
czerwca 2013 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
dz. 62/24, 62/25, 62/30, 62/31 położonych w Gniewkowie, dz. nr 66/2 położonej w 
Dzierzkowie i dz. nr 148/15 położonej w Pietrzykowie. 

2) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 11 
lipca 2013 r. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek nr 138/1 o pow. 
0,0820 ha, nr 140 o pow. 0,0400 ha, nr 142 o pow. 0,0400 ha położonych  
w Jaskulinie. 

3) odroczenia terminu zapłaty należności opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości ustalonej decyzją Wójta Gminy Dobromierz nr 16/2013 z dnia 29 
kwietnia 2013 r. 

4) powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze 
gminy w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, podstopień i powodzi na 
terenie gminy Dobromierz. 

5) zmiany zarządzenia Nr 60/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad 
rachunkowości w Urzędzie Gminy Dobromierz. 

6) zatwierdzenia nabywcy gruntu dz. nr 66/2 o pow. 0,1857 ha położonej w Dzierzkowie, 
zbywanej w trybie ogłoszonego III przetargu ustnego nieograniczonego. 

7) powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 25 
lipca 2013 r. I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: 
działki nr 129 o pow. 0,18 ha w Pietrzykowie, działki nr 28/4 o pow. 0,0776 położonej 
w Czernicy. 

8) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na wybór 
agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dobromierz. 

 
Uczestniczyłem w spotkaniach i konferencjach m.in.: 

1) w Zespole Szkół w Roztoce w uroczystości z okazji 10. rocznicy nadania szkole 
imienia. 

2) na zaproszenie Starosty Świdnickiego w konferencji nt. Modernizacji Centrów 
Kształcenia Zawodowego w Powiecie Świdnickim” w dniu 14 czerwca 2013 r. 

3) w festynie integracyjnym w Gniewkowie w dniu 16 czerwca br., podczas którego 
została ogłoszona uchwała Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyznania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz ks. Piotrowi Sowie. Akt nadania tytułu 
wraz z statuetką wręczono ks. Piotrowi kilka dni temu podczas wizyty, którą złożył 
wójt razem z przewodniczącą Rady Danutą Świerk i ks. Konradem Polesiakiem.  
Również tego dnia w Gniewkowie w obecności dyrektora Wydziału Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pawła 
Czyszczonia nastąpiło uroczyste otwarcie wodociągu oraz odbyły się zawody 
strażackie i kulinarne potyczki sołeckie w ramach Wiejskich Integracji. 



4) w posiedzeniu Powiatowej Rady Gospodarczej Powiatu Świdnickiego nt. kształcenia 
zawodowego w Powiecie Świdnickim 20 czerwca br. 

5) z senatorem Wiesławem Kilianem nt. bieżących spraw gminy 21 czerwca br.  
 
W ramach bieżących zadań: 

1) zakończono remont elewacji i dachu oraz wymianę stolarki okiennej świetlicy 
wiejskiej w Bronowie. Obecnie prowadzone są wewnętrzne prace remontowe. 

2) zgodnie z planem przebiegają prace przy budowie świetlic wiejskich w Borowie i 
Kłaczynie. 

3) trwają prace porządkowe na terenie gminy, obejmujące swym zasięgiem głównie 
koszenie poboczy, czyszczenie rowów i odkrzaczanie dróg transportu rolnego. 

4) uzupełniane są ubytki w drogach gminnych. 
5) trwa akcja informacyjna dot. nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
6) na bieżąco realizowane są roboty w budynkach komunalnych (prace wewnętrzne i 

kanalizacyjne). 
7) 25 czerwca br. ogłosiłem pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy 

Dobromierz. 
 

Do realizacji przyjęto uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Dobromierz w sprawie: 
1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu. 
3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
4) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 

własnych gminy. 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 
6) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz. 
8) zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok  2013. 

 
 
         WÓJT 
           (-) Jerzy Ulbin 


